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מהדורות 'אוצר החכמה'

אוצר החכמה הכללי

₪ 7,200

אלפי ספרים בכל מקצועות התורה והיהדות משנה ומפרשיה ,תלמוד בבלי ומפרשיו ,תלמוד ירושלמי ומפרשיו ,שו״תים ,שו״ע ומפרשיו,
הלכה ומנהג ,קבצים תורניים ,תנ״ך ומפרשיו ,שאר ספרי חז״ל ,קבלה ,מחשבה ומוסר ,חסידות ,דרושים ,מועדי ישראל ,תולדות עם ישראל,
תפילות ופיוטים ,ועוד נושאים שונים.

 101,500ספרים

מהדורת בני תורה
זהה בתוכנה למהדורה הכללית .השמטנו מקצת ספרים שאינם תואמים לרוח הישיבות החרדיות.
'מפרשי האוצר'

פרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה'

בלחיצת כפתור על הקטע הנלמד ,ניתן לראות ולהכיר את כלל העניינים הנידונים (בגמרא ,רש"י או תוס').
את השיעורים ואת החידושים ,את הקושיות ואת התירוצים ,את שינויי הנוסחאות ,את הציונים ואת כל מה שדנו המפרשים על הדף
מתקופת הגאונים והראשונים עד ימינו.

₪ 6,400
 95,400ספרים
אייר  -סוף סיון

₪ 1,680
ר"ח תמוז והלאה

₪ 1,830

חבילות מכונים הניתנות להוספה על המהדורה הנבחרת:

הוספת ספרי 'עוז והדר' (בחבילה זו אין אפשרות הדפסה)

₪ 1,690

 710ספרים ,בהם  135כרכי 'מתיבתא' – ביאור רחב ומקיף על ,הש"ס ולצידו אסופת דברי הראשונים והאחרונים דף על דף ,גדרי הדינים
בכל מסכת ,אוצר עיונים ,ביאורי רש"י ותוספות ,ועוד .עוד בחבילה :ש"ס וילנא בדפוס חדש ,במהדורה המורחבת והחדשה ביותר .הדפסה
חדשה של התלמוד הירושלמי .משנה ברורה המבואר ,מקראות גדולות המבואר ,ועוד ספרי יסוד בהוצאה חדשה מוערת ומהודרת.

 710ספרים
(מתוכם  135כרכי 'מתיבתא')

הוספת ספרי ׳מוסד הרב קוק'

₪ 1,300

 1,140ספרים ( 839במהדורת בני תורה) של הוצאת הספרים החשובה  -ספרות יסוד בכל מקצועות התורה במהדורות משוכללות ומדויקות.
חידושי ריטב״א ,רשב״א ,ר״ן ,תוס' רא״ש .סדרות מפרשי המקרא הראשונים ,סדרת תורת חיים תורה ומגילות .תשובות גאונים ,ראשונים
ואחרונים .פירוש דעת מקרא על נ״ך .ספרי הגות ומחשבה ,פיוט ותפילה מחקר וביבליוגרפיה ,היסטוריה ומחקר ,דקדוק ובלשנות ועוד ועוד.

 1,140ספרים
(מתוכם  839במהדורת
בני תורה)

הוספת ספרי ׳מכון ירושלים'

₪ 990

חב' מיוחדת של כ  -515ספרי ראשונים ואחרונים מבית היוצר הגדול לספרות תורנית ובהם שלחן ערוך השלם ,אוצר מפרשי התלמוד,
סדרת תשובות הראשונים ,מנחת חינוך השלם ,שו״ת נודע ביהודה ,סדרות גדולי אשכנז ,הונגריה ,ליטא ,פולין ,אור המזרח ועוד ועוד.

 515ספרים

הוספת ספרי ׳אהבת שלום׳

₪ 780

חב' מיוחדת של  613ספרי חברת 'אהבת שלום' -רובם ספרים הנדפסים לראשונה מתוך כתבי יד ,לצד מהדורות מדויקות ומפוארות
לספרים נודעים וחשובים .ספרי 'אהבת שלום' עוסקים בכל מקצועות התורה וענפיה :תורת הראשונים ,פרשנות הש״ס ,פרשנות תנ״ך,
כתבי האר״י ,ספרות הקבלה ,פרשנות כתבי האר״י ,סדרות מגאוני הדורות ,פרשנות ספרי מצוות ,כל כתבי הגאון רבי יוסף חיים בעל
הבן איש חי מסודרים לפי נושאים ,פרשנות רש״י עה״ת ,סידורי תפילה וסידורי כוונות ,ספרי מנהגים ,ספרי ביוגרפיה ועוד ועוד.

הוספת ספרי מכון ׳חכמת שלמה׳
חבילה של כ 139 -ספרים מגדולי הדורות ובמרכזם האוצר הגדול ממעינו השופע של מופת הדורות הגאון רבינו שלמה קלוגר
מכתבי יד ,ספרי תשובותיו ,ביאורים לשו״ע ,חדושי הש״ס 22 ,כרכים על התורה ,דרושים למועדי השנה ,ועל המגילות ,וכן ספרי
הג״ר יוסף שאול נתנזון בעל 'שואל ומשיב' על התורה ומועדי השנה ,ספרי רבי יעקב אורנשטיין בעל ה״ישועות יעקב״ על הש״ס.
ספרי מהר״ם חביב שו״ת ודרשות ,ועוד ועוד .כולם ערוכים בטוב טעם ובבהירות.

 613ספרים

₪ 350
 139ספרים

הוספת ספרי ׳מכון אופק'

₪ 590

אוסף של כ 68 -כרכים מתקופת הגאונים ,הראשונים וגדולי האחרונים שפוענחו לראשונה מכתבי יד ,עברו ההדרה פרשנית
מקיפה והגהה מעולה ובלתי מתפשרת .לחיבורים מצורפים הערות וציונים ,ביאורים ,מבואות ביקורתיים ומפתחות מפורטים.

 68ספרים

הוספת ה'אנציקלופדיה התלמודית' מבית 'יד הרב הרצוג'

₪ 375

 52כרכים (מתוכם  9כרכים של מיקרופדיה) הכוללים מיצוי כל ערכי ההלכה שבתורה שבע״פ ,ממקורותיה הראשונים ועד דברי האחרונים .סידור
והרצאת כל השיטות בהיקף ובדייקנות שאין שניים להם .מיסודם של גדולי ראשי הישיבות ותלמידי חכמים מופלגים שבדור הקודם ובהם :הגרש״י  52ספרים
(מתוכם  9מיקרופדיה)
זווין ,הגר״א ברודיאנסקי ,הגר״י מרצבך ,הגר״א פרבשטיין ,הגר״ר שמואלביץ ועוד .לעת עתה מגיע עד אמצע אות למ״ד ועוד היד נטויה.

הוספת ספרי הוצאת ׳קהת׳ (חב״ד)

אוסף נרחב המונה  7,520ספרי חב״ד לדורותיהם ,מהם ספרים נדירים ועתיקים וכן רוב ספרי היסוד של החסידות ,קבצים
תורניים ,תשורות ,ספרי הסטוריה ואלבומים .נאסף בעזרתם האדיבה של הוצאת קה״ת.

הוספת ספרי 'זכרון אהרן'
הוצאה זו הוציאה בשנים האחרונות ספרי הלכה ,מדרשי הלכה ואגדה ,ספרי ראשונים ואחרונים ,שיטות על הש"ס ,ספרי דרוש
וקבלה ,ומיטב ספרי השו"ת מגדולי האחרונים .הספרים מצטיינים בהדפסות מהודרות ,מפוארות ומאירות עיניים ,אשר מאפשרות
לחפש בהם באופן מושלם .ספרים רבים שהעיון בהם היה קשה והחיפוש בהם היה לקוי ,זוכים עתה לעלות על שולחן הלומדים,
בהוצאה נאה ומהודרת תוך כדי אפשרות חיפוש מקסימלית.

₪ 320
 7,520ספרים

₪ 560
 150ספרים

הכנסת החומר לתוך המחשב ( מופעל ע"י דיסק און קי) ₪ 210 -
עמדת רשת  ₪ 800 -לעמדה .נמכר מ 5 -עמדות ומעלה בלבד!!
כל המחירים כוללים מע״מ ודמי משלוח .ניתן לשלם עד  24תשלומים בכרטיס אשראי .תשלום ראשון .₪ 990

